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เจตจํานงของ ยูนิลีเวอร ที่จะอยูบนโลกใบนี้
จากวันแรกของจุดกําเนิดสบูซันไลท ดวยจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมสุขอนามัย

และผอนแรงงานบานของผูหญิง กําเนิดเปนบริษัทที่มีเจตจํานงชัดเจนมาตั้งแตวันแรก
ผานมากวารอยป ปจจุบันเจตจํานงของเราเรียบงายแตชัดเจนคือ สงเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ใหกับผูบริโภค ผานผลิตภัณฑตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน และวิธีการดําเนินธุรกิจในระดับโลก

“MAKE CLEANLINESS COMMONPLACE”
ใหความสะอาดเปนเรื่องที่พบเห็นทั่วไป

วิลเลียม เฮสเกธ ลีเวอร
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88 ป ยูนิลีเวอรประเทศไทย
พ.ศ. 2451 หางลีเวอรบราเธอร ลิมิเต็ด ไดรับแตงตั้งเปนชางทําสบูในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พ.ศ. 2475 เปดกิจการในเมืองไทยอยางเปนทางการในชื่อ บริษัท สยามอินดัสทรีส จํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน 
 บริษัท ลีเวอร บราเธอร (ประเทศไทย) จํากัด ใน พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2514 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาใหเปนบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยไดรับ
 พระราชทานองคครุฑไวเปนเครื่องหมาย อันเปนเกียรติประวัติสูงสุดสําหรับองคกรเอกชนขามชาติ
พ.ศ. 2556 ยูนิลีเวอรประเทศไทยมียอดขาย 40,000 ลานบาท จาก 24 ตราสินคาซึ�งลวนไดรับการยอมรับจากผูบริโภค

ยูนิลีเวอร ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
ที่อยูคูกับคนทั่วโลกมานานมากกวา 135 ป
นับตั้งแต ลอรด ลีเวอรฮูลม (Leverhulme) หรือ วิลเลียม 
เฮสเกธ ลีเวอร ผูกอตั้งบริษัท ยูนิลีเวอร ไดตัดสินใจสราง
ความเปล่ียนแปลงใหกับโลกดวยการผลิตสบูกอน “ซันไลต 
(Sunlight)” เมื่อป 1884 ไดปฏิวัติรูปแบบชีวิตและไดรับการ
ตอบรบัอยางลนหลาม ปจจุบนัยูนิลีเวอรมีแบรนดสินคารวม
กวา 400 แบรนดทั�วโลก

WHY UNILEVER? WHY NOW?
ชื่อเสียงและความยิ่งใหญของยูนิลีเวอร
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WHY UNILEVER? WHY NOW?
ชื่อเสียงและความยิ่งใหญของยูนิลีเวอร

ผงซักฟอกที่มี
ยอดขายเปนอันดับ 1 

สงมอบรอยยิ้มใหคนไทย
กวา 500 ลาน
รอยยิ้มตอป 

เติมเต็มรสชาติให
คนทั่วโลกมานาน
กวา 175 ป 

สบูอันดับ 1 ที่ผูบริโภค
ในไทยกวา 12 ลาน
ครัวเรือนเลือกใช 

ดูแลเสนผมเคียงขาง
คนไทยกวา 
14 ลานครัวเรือน

น้ำยาลางจานอันดับ 1 
ขจัดคราบมันคูครัวไทย
มากวา 100 ป 

ผลิตภัณฑ ยูนิลีเวอร ประเทศไทย

ผูผลิต 
สินคาอุปโภคบริโภคชั้นนำ 
ของโลก (บรีส โดฟ ลักส 
ซันซิล ซันไลต วาสลีน 
คนอร ไอศครีมวอลล 
ชาลิปตัน ฯลฯ)

จำหนายกวา 
190 
ประเทศ
ทั่วโลก

ยอดขายกวา 
2,000,000 
ลานบาท
ตอป

ยูนิลีเวอรท่ัวโลกดำเนินธุรกิจดวยแนวคิด 
“สรางความยั่งยืน” 
SUSTAINABLE LIVING PLAN
ยูนิลีเวอรทั่วโลกดำเนินธุรกิจภายใต
วิสัยทัศนเดียวกันนั่นคือ การใสใจ
ในสิ่งแวดลอม เพิ่มธุรกิจเปนสองเทา 
ในขณะที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ลงครึ่งหนึ่ง

1 ใน 500
บริษัทที่ใหญ
ที่สุดในโลก
ตั้งแตป 2010-2018

ดูรายละเอียด
รางวัลและ
การจัดอันดับ
อื่นๆ ไดที่

1 ใน 100
แบรนดที่นาเชื่อถือ
และมีชื่อเสียง
ที่ดีที่สุด 
ตั้งแตป 2011-2019
จากการจัดอันดับของ 
Reputation Institute 

1 ใน 50 แบรนด
ครองใจผูบริโภค
ตั้งแตป 2013-2019
จากการจัดอันดับ
ของนิตยสาร Fortune

1 ใน 50 บริษัท
นวัตกรรมยอดเยี่ยม
ประจำป 2013, 2014, 
2018, 2019
จากการจัดอันดับของ
BCG หรือ Boston 
Consulting Group

POSITIVE

SOCIAL IMPACT

DOUBLE THE

BUSINESS

REDUCE

ENVIRONMENTAL

IMPACT

V I S I O N



UNILEVER LIFE LIVES OUR PURPOSE
ยูนิลีเวอร ไลฟ โมเดลธุรกิจที่สรางวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

จากเจตจํานงในการทําธุรกิจของยูนิลีเวอรที่มุงมั่นสงเสริม
วิถีชีวิตที่ย่ังยืนใหกับผูบริโภคผานผลิตภัณฑตางๆ ที่ใชในชีวิต
ประจําวัน และวิธีการดําเนินธุรกิจในระดับโลก ยูนิลีเวอรตอ
ยอดแนวคิดนี้ดวยโมเดลธุรกิจใหมภายใตชื่อ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ทีอ่อกแบบแพลตฟอรมใหทุกคนเปนเจาของธุรกจิได เพ่ือเปนพลงั
ขบัเคลือ่นทีเ่ปลีย่นแปลงชวีติของผูคนอยางยัง่ยนื ทัง้ดานรายได 
สุขภาพ ความงาม และความเปนอยูที่ดีขึ้นดวยจุดมุงหมาย
ทีจ่ะสรางแรงกระเพ่ือมของวถิชีวีติทีย่ั่งยืนในวงกวางใหมากทีส่ดุ

ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและความงามระดับพรีเมียมของยูนิลีเวอร 
ผานชองทางการตลาดโซเชียลเน็ตเวิรค ดวยแพลตฟอรม
การเปนเจาของธุรกิจ Entrepreneurial LIFE Platform ที่สะดวก 
รวดเร็ว งาย ในที่เดียว และรับผลตอบแทนในหลากหลายรูปแบบ



6 LIFE
BUSINESS PARTNER

6P เสาหลักที่แข็งแกรงของ ยูนิลีเวอร ไลฟ

PURPOSE 
ยูนิลีเวอร ไลฟ (Unilever Life) ถือกําเนิด 
จากเจตจํานงอนัแรงกลาของ ยูนิลเีวอร ทีจ่ะ
สงเสริมวิถีการดํารงชีวิตอยางย่ังยืนใหกับ
ผูคน เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง
ชีวิตของผูคนทั้งดานรายได สุขภาพ ความ
งาม และความเปนอยูที่ดีขึ้น และสรางแรง
กระเพ่ือมของวิถีชีวิตที่ย่ังยืนในวงกวางให
มากที่สุด 

PLATFORM
แพลตฟอรมเจาของธุรกิจทีต่อบโจทยสังคม
ยุคโซเชียล เพียบพรอมการสนบัสนนุทัง้ดาน
ผลิตภัณฑ คลังสินคา การจัดสง เครื่องมือ
ดิจิทัล และไซเบอรออฟฟศสวนตัว พรอมให
คุณเริ่มตนธุรกิจไดทันทีและทําไดจริง

PRODUCT
EXPERIENCE
เรามุงมั่นที่จะมอบประสบการณอันเปนเลิศ
ทั้งดานสุขภาพและความงามใหกับผูบริโภค 
ผานผลิตภัณฑระดับนวัตกรรมทั้งแบรนด 
อาวยีองซ บยีอนด ไอ-เฟรช และ ลีเวอรโฮม
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PEOPLE
ยูนิลีเวอร ไลฟ เลิรนนิ่ง สตูดิโอ (Unilever 
Life Learning Studio) สงเสริมใหผูคน
เติบโตผานการเรียนรูทั้งดานแนวคิดธุรกิจ 
พัฒนาความเปนผูนํา เทาทันความรูดาน
ดิจิทัล และทักษะการใชชีวิตแบบครบมิติ

PLANET
เพราะเราเช่ือวาการเติบโตของธุรกิจไม
ควรทํารายผูคนและโลก เราจึงเติบโตธุรกิจ
พรอมๆ กับมุงสรางความย่ังยืนใหกับโลก
เพ่ือสงตอใหกับคนรุนตอๆ ไป ดวยการลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสรางผลกระทบ
เชิงบวกใหกับสังคม

PLAN
รางวลัตอบแทนท่ีใหคุณใชชีวติไดเต็มแมก็ซ 
ดวยแผนรายได Life Max Plan ที่ไมมีขีด
จํากดั และผลตอบแทนในรปูแบบรางวลัทอง
เที่ยวตางประเทศและรางวัลชีวิตอื่นๆ ที่เปน
เนื้อเดียวกับไลฟสไตลยุคใหม



ชีวิตเปลี่ยนได ถาคุณลงมือเปลี่ยนแปลง 
ยูนิลีเวอร ไลฟ พรอมสนับสนุนใหทุกคน
ไดเอ็นจอยไลฟสไตลและคุณภาพชีวิต
ที่ย่ังยืน ดวยแพลตฟอรมการเปนเจาของ
ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม 
พรอมคอรสเรียนรูเกี่ยวกับธุรกิจและชีวิต 
ที่เปลี่ยนทั้งสุขภาพ รายได และอนาคต 
เพราะเปลีย่นครัง้นีคื้อ เปล่ียน...เพือ่ท้ังชีวิต

เพราะเราเชื่อวา “ทุก ๆ คนสามารถเปลี่ยน 
แปลงไปในทางท่ีดีขึ้นได หากไดรับพลัง
สนับสนุนท่ีไววางใจไดและอยูเคียงขางเสมอ”  

Transform You เปล่ียน...เพ่ือเปนคนท่ี 
“เกงข้ึน” ในทุกการเปล่ียนแปลง
Transform Wellness เปล่ียน...เพ่ือเปนคนท่ี 
“สุขภาพดีข้ึน” ท้ังภายนอกและภายใน
Transform Future เปล่ียน...เพ่ือเปนคนท่ี 
“ประสบความสําเร็จ” มีอิสระในการใชชีวิต

• เริ่มตนไดทันที 
• รับผลตอบแทนไว 
• สรางกระแสรายไดที่ยั่งยืน 
• ใหรางวัลชีวิตแบบเต็มแม็กซ

TRANSFORMING
LIVES FOR LIFE

เปลี่ยนเพื่อทั้งชีวิต กับ ยูนิลีเวอร ไลฟ



TRANSFORM
YOU 

เปลีย่นชีวติดวยการเรยีนรูกบั ยนิูลีเวอร ไลฟ 
เลิรนน่ิง สตดูโิอ ทีส่งเสรมิใหผูคนเติบโตผาน
การเรยีนรูทัง้ดานแนวคิดธรุกจิ พัฒนาความ
เปนผูนํา เทาทันความรูดานดิจิทัล และทักษะ
การใชชีวิตแบบครบมิติ ดวยคอรสที่เติมเต็ม
ความรูแบบ 360 องศา เปลีย่นคุณใหเปนคน
ที่เกงขึ้นกวาเดิม

เปลี่ยน..เพื่อเปนคนที่ “เกงขึ้น” 
ในทุกการเปลี่ยนแปลง
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TRANSFORM
WELLNESS 
เปลี่ยน...เพื่อเปนคนที่ “สุขภาพดีขึ้น” 
ทั้งภายนอกและภายใน

สุขภาพดี ชีวิตเปล่ียน เพราะเราเช่ือวาการเปลี่ยนแปลงสู
เปาหมายที่ยิ่งใหญได ตองมีสุขภาพที่แข็งแรงกอน แตการใช
ชีวติยุคใหมกลบัสรางปญหาสุขภาพ ยนิูลีเวอร ไลฟ สนบัสนนุ
ใหทุกคนเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรงทั้งพลังกายและพลังใจ
เพื่อการใชชีวิตอยางไรขีดจํากัด
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ผลิตภัณฑนวัตกรรมคุณภาพระดับโลก

Port Sunlight,
Shanghai, 

United Kingdom

Vlaardingen, 

Netherlands

Bangalore, 

India

Colworth, 

United Kingdom 

Trumbull, 
Connecticut, 

USA

China 

ยูนิลีเวอร ลงทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่ตอบโจทยความตองการผลิตภัณฑความ
งามและสุขภาพของผูคนทุกกลุม

• มีศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 129 แหงทั่วโลก 
 ระดับโลก 6 แหง ระดับภาคพื้นทวีป 31 แหง และประจําประเทศ 92 แหง
• ทีมนักวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญหลากสาขากวา 6,000 คน
• ทุมงบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสูงถึง 1,000 ลานยูโรตอป 
• ยูนิลีเวอรตั้งองคกรอิสระ ซีแอค (SEAC) ในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย
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สินคาคุณภาพ ตอบโจทยทุกไลฟสไตล
ผลิตภัณฑ ยูนิลีเวอร ไลฟ นอกจากจะอัดแนนไปดวยนวัตกรรมอันทรงประสิทธิภาพแลวยังตอบ
สนองทุกความตองการของผูบริโภคดวย 3 กลุมผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑความงาม

ผลิตภัณฑดูแลชองปาก
และฟนผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

เพื่อการดูแลสุขภาพ
แบบองครวม

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร บียอนด และ อาวียองซ ไดรับการันตีจาก PDR ประจําป 2018
 พรอมคนหาขอมูลไดทันทีในรูปแบบออนไลนในเว็บไซต PDR.net

ตอกย้ําคณุภาพและความนาเชือ่ถือในฐานะผลิตภณัฑเสรมิอาหารระดบัโลก 
เมื่อเว็บไซต Prescribers’ Digital Reference (PDR.net) ซึ่งถือเปนแหลง
อางอิงขอมูลผลิตภัณฑดานสุขภาพท่ีไดรับการ ยอมรับมากท่ีสุดท้ังใน
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ไดบันทึกรายชื่อผลิตภัณฑเสริมอาหาร บียอนด
และ อาวียองซ จํานวน 6 รายการ ไวในเว็บไซตประจําป 2018 โดย
ผลิตภัณฑท่ีไดรับการบันทึกขอมูล ไดแก บียอนด� มากิ พลัส, 
บยีอนด� ไลฟ� เซนเชยีล, บยีอนด� แอลจี ้แคลเซียม-ด,ี บยีอนด� 
เอ็ม-เอ็กซ�, อาวียองซ� คอลลาเจน แมทริกซ� และ อาวียองซ� 
เพอร�เฟค เรเดียนซ� จึงถือไดวาผลิตภัณฑเสริมอาหารเพือ่
สุขภาพและความงามท้ัง 6 รายการเปนผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับโลก บุคลากรทางการแพทย
และเภสัชกรรมท่ัวโลกสามารถคนหาขอมูลของผลิตภัณฑ
ท้ัง 6 รายการไดผานทางเว็บไซตและแอพพลิเคชั่น 
ของ PDR ไดตลอด 24 ชั่วโมง
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NATURE
ธรรมชาติรังสรรคสุดยอดคุณคา
เพื่อรอการคนพบและบรรณาการสวน
ผสมอันลึกลํ้าที่เราเทานั้นไดครอบครอง 

SCIENCE
ดวยวิทยาการทางวิทยาศาสตร
อันลํ้าหนา ชวยเผยปริศนาแหง
ธรรมชาติที่ซอนเรนไดอยาง
นาอัศจรรย

INNOVATION 
นวัตกรรมลํ้าสมัย มอบผลลัพธที่ดีที่สุด 
สูทุกหยาดหยดของผลิตภัณฑอันเลอคา

P H I L O S O P H Y
เพราะผูหญิงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก ดวยอํานาจ
แหงความงามที่เปนอมตะตราบนิรันดร เราจึงรังสรรค
ผลติภัณฑเพ่ือเติมเต็มความเช่ือมัน่และผลกัดันใหผูหญิง
เปนไดดังใจปรารถนา โลกจึงตองหนัมาจับตาความสวย
เลอคาที่แทจริง จากภายนอกและภายใน

อาวียองซ เขาถึงพลังแหงความงามของผูหญิง ผาน
ความเขาใจอันลึกซึ้ง ดวยการผสมผสานวิทยาศาสตร 
ธรรมชาติและนวัตกรรมเขาไวดวยกัน เพ่ือให ทุก
ผลิตภัณฑของเราเปยมประสิทธิภาพ และมอบผลลัพธ
ที่คุณพิสูจนไดจริง
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RADIATE POSITIVE CHANGE



ออรา บูสเตอร 
แอนตี้ออกซิแดนท 
เอสเซนส
ปลุกผิว...เปดสัญญาณผิวนุม ชุมช่ืน 
พื้นฐานแหงผิวสวย ดูเปลงประกาย
ออรา 

ปลกุผวิ...เปดสัญญาณผวินุม ชุมชืน่ ปลกุผวิ...เปดสัญญาณผวินุม ชุมชืน่ ปลกุผวิ...เปดสัญญาณผวินุม ชุมชืน่ 
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ผลิตภัณฑความงามระดับวัตกรรม
ULTIMATE BEAUTY หนึ่งเดียวของนวัตกรรม เพื่อความสวยสมบูรณแบบของผูหญิง

อาวียองซ กลูตา ออเรนจ ผิวใสทั้งตัว ไมกลัวแดด

C2G TECHNOLOGY จากจุดกําเนิดแหงความสมบูรณของสรรพชีวิตใตทองมหาสมุทร 
สูการทํางานของผิวดูแข็งแรงสุขภาพดี 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
กลูตา ออเรนจ 
จากสวนผสมของ แอล-กลูตาไธโอน 
ผสมสารสกัดจากสมสีแดง วิตามิน
และเซอรามายดจากสารสกัดจากขาว 
Red Orange Complex สารสกัด
จากสมสีแดงนําเขาจากประเทศ
อิตาลี แอล-กลูตาไธโอน นําเขาจาก
ประเทศญี่ปุน

ชุด คอลาจินิค ลิฟท
นวัตกรรมเพื่อการบํารุงและยก
กระชับผิวหนาอยางออนโยน ดวย
สวนผสมของ ไมโคร คอลลาเจน 
อิลาสติน ไวทที และวิตามินซีสด 
ชวยตอตานอนุมูลอิสระ ชะลอริ้ว
รอยกอนวัย เห็นผลลัพธตั้งแต
ครั้งแรกที่ใช

ยูวี เอกซเพิรท กลูตา ออเรนจ 
มัลติ ดีเฟนซ แอนด โพรเทคช่ัน
เอสพีเอฟ 50+ / พีเอ++++
เซรัม่เน้ือนํ้านมบํารงุผิวและปกปองผิว
จากแสงแดดสําหรับผิวหนาและ
ผิวกาย ปกปองผิวจากรังสี UVA 
และ UVB รวมท้ัง Blue Light และ 
Infrared จนถึงมลภาวะอ่ืนๆ จาก
แสงแดด ผิวใส ผิวหอม ไมวอก ไมมัน 
กันน้ํา กันฝุน

อาวียองซ วัน 
เซรั่มนวัตกรรมที่เขาใจผิวคุณมากที่สุด สามารถออกแบบ
สตูรผิวสวยไดดวยตวัคณุเอง เพ่ือตอบโจทยความตองการ
ของผิวอยางตรงจุด และใหคุณปรับเปล่ียนสูตรไดด่ังใจ
เพื่อแกปญหาผิวที่เปลี่ยนแปลงในแตละวัน 
คอลลาเจน แมทริกซ 
คอลลาเจนบรสิทุธ์ิ 100% อนุภาคเล็กพรอมดดูซมึเพือ่ผวิ
เนียนกระชับ กระดูก และขอแข็งแรง
เพอรเฟค เรเดียนซ 
บํารุงลํ้าลึกดวยพิคโนจีนอล สกัดจากเปลือกสนมาริไทม
ฝรั่งเศส และสารสกัดจากผลทับทิม มอบผิวสวางเปลง
ประกาย กระจางใสอยางเปนธรรมชาติ

แอบโซลูท ไวท C2G
ชุดผลิตภัณฑเพื่อผลลัพธผิวดูขาว
กระจางใสอยางเปนธรรมชาติแบบ 
องครวม 

อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ C2G
ไขรหัสลับแหงธรรมชาติ เพื่อตอกร    
กับผิวรวงโรยแหงวัยแบบองครวม
อยางล้ําลึก 



“รักและใช อาวียองซ มา 11 ปไมเคยเปลี่ยน
อยางผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพอรเฟค 
เรเดียนซ รับประทานอยางตอเน��องเพียง
สัปดาหเดียวรูสึกไดเลยวาผิวใสข้ึน แมจะ
ทํากิจกรรมกลางแจงบอยๆ ก็ไมมีปญหาฝา 
กระ มากวนใจเลย”

 ปารณีย บูหลง

 รัญณวรรณ เวสารัชวิทย
“รับประทาน คอลลาเจน แมทริกซ ของ 
อาวียองซ ตอเน��องแคอาทิตยเดียวก็เห็น
ความเปลี่ยนแปลง ผิวแข็งแรงไมเปนขุย 
แถมเปนคอลลาเจนบริสุทธ์ิ ทานงาย ไมมี
กลิ�นคาว หลงรัก คอลลาเจน แมทริกซ มากคะ”

“รักผลิตภัณฑยกกระชับ คอลาจินิค ลิฟท 
เซ็ท มาก ใชบํารุงผวิหนาอยางตอเน��อง ชวย
ใหเราเปนเจาสาวท่ีหนาสวยเรียวกระชับได
อยางในฝน น��คือผลิตภัณฑในดวงใจของ
นิดจริงๆ คะ”

 ขนิษฐา ดวงชื่น

“ไดลองใชครีมบํารุงลดเลอืนร้ิวรอย อลัติเมท
ยูธ ไดมอนด ก็รูสึกวาประสิทธิภาพไมแตก
ตางจากเคานเตอรแบรนดราคาเปนหมื่น
ที่เคยใชก็เลยเปดใจใหกับ อาวียองซ ตั้งแต
นั้นคะ”

 วราภรณ สมบูรณ

 ลลิดา ทองหลอ
“อะควา ไมเซลลาร เหมาะกับผิวแพงายของ
เดียรมากๆ ใชแลวปญหาผดแดงท่ีหนาท่ีเคย
มคีอยๆ หายไป เปนผลติภณัฑท่ีวาวมากคะ”

I  LOVE 

“ปูเปนคนชอบไวผมยาว เคยทําผมทั้งดัดทั้ง
ทําสีบอยๆ จนผมเสียแตกปลายพอมาเจอ
ผลิตภัณฑดูแลเส นผมของ อาวียองซ 
รูสกึเลยวาผมไดรับการบํารุงลํา้ลกึ จนตอนนี้
ผมตรงสวยมีนํ้าหนักจนใครๆ ก็ทัก”

 ณัฐนันท ธนาพัฒนสกุล

 อรุณวรรณ มฤคสนธิ 
“ประทับใจเทคโนโลยี C2G ของชดุ อนิเทนซีฟ
เอจ ดีเฟนซ เพราะนวัตกรรมดีมีคุณภาพ
สงู ใชแลวผวิชุมชืน่เปลงปลั�ง ผวิดีขึน้ บุคลกิ
และ ความมั�นใจดีมากขึ้นดวย เรียกวาทําให
เปลี่ยนจากภายนอกถึงภายในจริงๆ”

“พอไดลอง ออรา บูสเตอร ที่มีนวัตกรรมที่
แตกตาง รูสกึไดเลยวาผวินุมฟขูึน้ อิม่นํา้ ไม
เปนขุย ปญหาผิวแหงที่เคยมีหมดไป จนคน
รอบขางทัก เรียกวาสวยข้ึนเพราะ อาวยีองซ” 

 ศศิรินทร ทมพันธ

ประสบการณจากผูใชจริงกับผลลัพธที่แตกตางดวยผลิตภัณฑนวัตกรรมชั้นเลิศ
จาก อาวียองซ ที่เขาและเธออยากบอกตอ...

15LIFE
BUSINESS PARTNER

TRA
N

SFO
RM

 W
ELLN

ESS



16 LIFE
BUSINESS PARTNER

ชนัสนันท กัมพูจันทรินทร
“โอเปนคนผิวคล้ํางายและฟนฟูใหกลับมาขาวใสยาก ดีใจมากเมื่อ
อาวียองซ เปดตัวเซรั�มกันแดด กลูตา ออเรนจ ใชแลวประทับใจ 
เพียงอาทิตยเดียวผิวก็สวางใสมาก ท้ังๆ ท่ีออกกําลังกายและวิ�ง
กลางแจงนานกวาเดิม ใชแลวไมเปนคราบ ผิวเน�ยน จะทารองพื้น
หรือเคร่ืองสาํอางทับก็ติดทนนาน เหมอืนมีหลงัคาบานคอยปกปอง
ผิวจากแสงแดด ผิวจึงสวางใสและแข็งแรงเสมอ” 

ดร.ทิพยวรรณ พัฒโน
“ดิฉันชอบปนจกัรยานระยะทางไกลแตแมวาอยากมรีางกายแข็งแรง
แตก็ไมอยากไดกระ ฝา ผิวเสีย หรือโรคอื่นที่เกิดจากแสงแดดเปน
ของแถมจึงตองดูแลตัวเองท้ังใชเซรั�มกันแดด ยูวี เอกซเพิรท
กลตูา ออเรนจ ควบคูกับการทานผลติภณัฑเสริมอาหารอยางตอเน��อง
ชวยใหผิวไมเสีย ไมแหง ไมเกรียม ถึงจะแตงหนาทาเซรั�มกันแดด
ไปปนจกัรยาน และเหง่ือออกแคไหนก็ไมเปนคราบ และเลนกฬีาได
คลองตัว ไมรูสึกรําคาญหรือเหน�ยวเหนอะหนะ”

อัศวิน มโหทาน
“ไมวาจะอยูในออฟฟศหรือกลางแจง ผมทาเซรั�มกันแดดตลอด
ผมชอบ ยูวี เอกซเพิรท กลูตา ออเรนจ เพราะทาแลวไมวอก หนา
ไมลอย ท่ีสําคัญผูชายสวนใหญไมแตงหนาจึงตองดูแลผิวไมให
หมองคล้ํา ซึ�ง กลูตา ออเรนจ ทั้งตัวกิน และทา ตอบโจทยชวยผิว
หนาสวางใสมาจากภายใน ท่ีสําคัญตอใหบํารุงผิวมาก และใหดี
แคไหน ถาไมทาเซรัมกันแดดปกปองก็ไมมปีระโยชนเพราะแสงแดด
คือตัวการอันตรายที่คอยทําลายผิวเรา”

ชุมพล เหลืองบรรเจิด 
“ไมวาจะไปไหนไปวิ�งหรือตีกอลฟจะมเีซรั�มกันแดด ยูวี เอกซเพิรท 
กลตูา ออเรนจ และผงชงกลตูาผสมเรดออเรนจติดตัวไปดวย เพราะ
แสงแดดเปนอีกหนึ�งอนุมูลอิสระท่ีอันตรายมากๆ ทาครีมปกปอง
แคภายนอกอยางเดียวไมพอตองทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
ปกปองจากภายในซึ�ง กลูตา ออเรนจ ทั้งตัวกินและทาชวยปกปอง
และฟนฟูได 100%”

ร.ท. หญิง สุรัสวดี ภูคําศักดิ์ 
“ผลิตภัณฑนวัตกรรมใหม กลูตา ออเรนจ ทั้งตัวกินและตัวทาตอบ 
โจทยคนมีไลฟสไตลหลากหลายแบบพลอยมากๆ จุดขายท่ีซ้ือใจ 
พลอยไดคือผงชงกลูตาผสมเรดออเรนจด่ืมแลวสดช่ืน สวนเซรั�ม 
กันแดดทาแลวเหมือนทาครีมรองพื้นหรือไพรเมอร ผิวเน�ยน ลื่น 
คุมความมันไดดี ทาแปงฝุนทับ ก็ติดทนนานและไมเกิดสิวอุดตัน
ทีส่าํคญัคอืคุมคาและไมมสีารอนัตราย การนัตดีวยผลการวจิยัจาก 
หองแลป็ระดับโลก ้เพยีง 1 สปัดาหก็เห็นผลจริง คุมราคามากๆ คะ”

ชนวรรณ หิรัญเดชธนา
ปกติยิมเปนคนท่ีผิวไวตอแสงแดดมากเลยคะ ออกแดดนิดเดียวก็
จะเปนรอยแขนเสื้อรอยคอเสื้อ จะกังวลกับเรื่องน�้มากๆ แตพอได
ทานผลติภณัฑเสริมอาหาร กลตูา ออเรนจ เปนประจาํทุกวนั ผวิไมไว
ตอแสงและยังกระจางใสข้ึน ไมเปนรอยคอเสื้อ รอยแขนเสื้ออีก
เลยคะ และท่ีดีมากๆ คือมีทั้งตัวกินและตัวทา ชวยปกปองแดด
แบบ 100% โดยไมตองกังวลเวลาท่ีตองทํากิจกรรมทาแดดอกีตอไป



HIGHEST RAW 
MATERIAL STANDARD
มาตรฐานวัตถุดิบช้ันเลิศ
บียอนด คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบ
คุณภาพเย่ียมจากแหลงช้ันยอด ซ่ึงผาน
การรับรองและไดรางวลัจากสถาบันเภสัช 
โภชนาระดับโลกสูคุณประโยชนสูงสุด 
ของวัตถุดิบในทุกผลิตภัณฑของเรา

HIGHEST PRIORITY
REGULATORY COMPLIANCE
มาตรฐานการรบัรองจากหนวยงานช้ันนํา 
ผลิตภัณฑของ บียอนด ไดรับมาตรฐาน
ตามขอบังคับของหนวยงานดาน อาหาร
และยา ทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศไทย  (อย.) 
มาเลเซีย และออสเตรเลีย และยังได
มาตรฐานอาหารฮาลาล  โดยคณะ
กรรมการกลางอิสลามของประเทศตางๆ

HIGHEST STANDARD 
MANUFACTURING
มาตรฐานการผลิตช้ันยอด
บียอนด รวมมือกับผูผลิตช้ันนําของโลก
มากมายดานเภสัชกรรม และ ผลิตภัณฑ
สุขภาพ ซ่ึงใชระบบ cGMP (Current 
Good Manufacturing Practice) ที่เขม
งวดในการผลิตและควบคุมคุณภาพระดับ
สากล เทียบเทามาตรฐานการผลิตยา 
 

HIGHEST SAFETY AND 
EFFICACY STANDARDS
มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ
และประสิทธิผลสูงสุด 
ผลิตภัณฑของ บียอนด ผานการตรวจ
สอบมาตรฐานคุณภาพทั้งจาก  ซีแอค 
(SEAC: Safety and Environmental 
Assurance Center)  หนวยงานดาน
ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม และหนวย
งานมาตรฐาน สากล จึงมั่นใจไดเร่ือง
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด
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บียอนด เติมเต็มสุขภาพใหคุณทุกวันเพ่ือใหคุณพรอมสําหรับการพิชิต เปาหมาย
ในชีวิต เพราะเราเช่ือวาอิสรภาพจากความเจ็บปวยไมเพียงพอ อีกตอไป สปริตที่
ย่ิงใหญ รางกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตท่ีดี ยังเปน องคประกอบสําหรับการมี
ชีวิตที่เต็มที่ และ บียอนด พรอมสนับสนุนพลังกาย และพลังใจใหคุณเต็มที่กับชีวิต
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TAKES YOU BEYOND
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นวัตกรรมผลิตภัณฑการันตีจาก 8 รางวัลระดับโลก นวัตกรรมผลิตภัณฑการันตีจาก 6 รางวัลระดับโลก

รางวัลเหรียญบรอนซ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑคุณภาพ การประกวด 
IENA ประจำป 2015 

รางวัลเหรียญทอง ผลงานการประดิษฐ
ระดับนานาชาติครั้งที่ 44 กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ประจำป 2016 

GRAND GOLD QUALITY
AWARD 2016 & 2018
รางวัลเหรียญทองสูงสุด จากสถาบัน 
Monde Selection ประเทศเบลเยี่ยม 
ประจำป 2016 และ 2018

GOLD QUALITY
AWARD 2020
รางวัลเหรียญทอง ดานอาหาร
และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
จากสถาบัน Monde Selection 
ประเทศเบลเย่ียม ประจำป 2020

รางวัลแบรนดสุขภาพยอดเยี่ยม 
สาขาผลิตภัณฑเสริมอาหารแอนตี้
ออกซิแดนทจาก The BrandLaureate 
ประเทศมาเลเซีย ป 2015-2016 

รางวัลเหรียญทองดานนวัตกรรมชั้นเลิศ 
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จาก INPEX 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำป 2016

เหรียญทองอัจฉริยะสิ่งประดิษฐคุณภาพ 
WORLD GENIUS CONVENTION 2019 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

รางวัลเหรียญทองผลงานการประดิษฐ
ระดับนานาชาติครั้งที่ 46 กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ประจำป 2018

SPECIAL AWARD 
รางวัลพิเศษ สิ่งประดิษฐ
ที่มีความโดดเดน การทดสอบ
ประสิทธิภาพ WORLD GENIUS
CONVENTION 2019 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
      

EXCELLENT 
INVENTION 2018
ผลงานสิ่งประดิษฐยอดเยี่ยม
ระดับนานาชาติ 2018 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ประเทศไทย

GOLD MEDAL
2018 

รางวัลเหรียญทองผลงานสิ่งประดิษฐ
ระดับนานาชาติ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 
ประจำป 2018 

GOLD PRIZE
2018 

BRONZE MEDAL
Outstanding 
Inventions 2015

ประสิทธิภาพ WORLD GENIUS

รางวัลเหรียญบรอนซ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑคุณภาพ การประกวด 
IENA ประจำป 2019

BRONZE MEDAL
Outstanding 
Inventions 2019

GOLD MEDAL
2016

GOLD MEDAL
2016

BEST BRANDS 
PRESIDENT’S 
AWARD 2015-2016

รางวัลชนะเลิศแบรนดเพื่อสุขภาพ ดาน
ผลิตภัณฑ “เครื่องดื่มซูเปอรแอนตี้
ออกซิแดนทและตอตานความเสื่อมชรา
ที่ดีที่สุด จาก The BrandLaureate 
ประเทศมาเลเซีย ป 2020

BEST BRANDS 
PRESIDENT’S 
AWARD 2020

บียอนด มากิ พลัส 
ไดรับการจดบันทึกใน
หนังสือ PDR@ 2017 
(Physicians’ Desk 
Reference) ฉบับที่ 71 
ป 2017 และในเว็บไซต 
 Prescribers’ Digital Reference 

(PDR.net) ป 2018
ซึ่งเปนเว็บไซตอางอิงขอมูลผลิตภัณฑดาน
สุขภาพที่ไดรับการยอมรับในวงการแพทย 
และเภสัชกรรมมานานกวา 70 ป ทั้งใน 
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

GOLD GENIUS
AWARD

จุดกําเนิดแหงสุขภาพแบบองครวม
กับ บียอนด มากิ พลัส สุดยอด
เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนทจาก        
ซูเปอรฟรุต 12 ชนิด และเบอรรี่
เขมขนจาก 9 ประเทศท่ัวโลก โดดเดน
ดวย มากิเบอรร ีราชันยแหงสารตาน        
อนุมูลอิสระ ตอตานฟรีแรดิคัล ชวย   
ลดความเสี่ยงตอโรคและภาวะเสื่อม
ของระบบตางๆ ในรางกายท้ังยัง
ผานงานวิจัยดานสุขภาพ

บียอนด รอ็กซเบอรก้ี พลัส เครือ่งดืม่
ซูเปอรแอนตี้ออกซิแดนทจากผล
ร็อกซเบอรก้ี และซูเปอรฟรุตรวม
6 ชนิด ไดแก รอ็กซเบอรก้ี ซบัีคธอรน
ทับทิม แอพรคิอต ลูกยอ และแอปเปล 
ท่ีไดคัดสรรจากแหลงเพาะปลูกช้ัน
เลิศท่ัวโลกผลิตดวยกรรมวิธีการ
สกัดเยน็ ไมใชความรอน ไมเตมิแตงส ี
กล่ิน รส หรอืสารทดแทนความหวาน 
จึงปลอดภัยและคงคุณคาของสาร
อาหารไวเต็มเปยม 
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สุขภาพดี ชีวิตก็ไมมีขีดจํากัด
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ยลพัชร พัชรมัยถิรธนา
“คนหาหมอบอยจะเครียด ไมรูสึกสบายหรือ 
สดชื่นเลย หนายิ้มแตไมไดออกมาจากความ 
สุขขางใน แตพอสุขภาพดีขึ้น มันเติมเต็ม 
ช ีว ิต ท ั ้งความสุขและเวลากลับมาหมด 
ทำใหเราอยากบอกตอ เพราะสุขภาพที่ดี 
ใหเอาอะไรมาแลก ก็ไมคุมเลยคะ ” 

วุฒิชัย เจริญพุฒ
“20 ปที่ผานมา ผมรูวาผมเปนลบหมดเลย 
แต ยูนิล ีเวอร ไลฟ สอนใหเราคิดดีและ 
ค ิดบวก คิดแบบเปนเหตุเป นผล ทำให 
ว ิธ ีค ิดเราเปลี ่ยน รางกายเราเปลี ่ยน มี 
ความสุขขึ้น แลวยังแบงปนใหคนรอบขาง 
มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นไดดวย” 

มัณธนสร ตันติยาภินันท
“ไมเคยคิดวาชีวิตที ่ทุ มเทกับงานจนปวย 
ผาตัด เนื ้องอก 3 ครั ้ง มดลูก ไทรอยด  
ถุงน้ำดี ถูกตัด หมด หมอบอกจะมีปญหา 
ฮอรโมน แกเร็ว แตทุกวันนี้สุขภาพกลับ 
แข ็งแรงขึ ้นหล ังด ื ่ม มาก ิ พล ัส และ 
ร็อกซเบอรกี้ พลัส ผลตรวจเทอรโรเมียร 
โครโมโซม ออนกวาอายุจริง พลิกชีวิต 
ใหสดใส สุขภาพด ี เป ยมพลังลุยกับงาน 
และชีวิตไดยืนยาว”

ธนดิษ ยศถาวร 
"ผมมองธุรกิจ อาวียองซ เปน ‘ธุรกิจบุญ’ 
ผมทำบุญมาเยอะ เคยคิดวามีความสุขแลว 
แตพอไดชวยคน โอโหมันพูดเปนภาษาไมได 
ตื้นตันอยูขางใน บางคนบอกอาหารเสริม 
ไร สาระ แตต ั ้งแตรอดตาย ผมสำนึกใน 
บุญคุณของนวัตกรรมจาก ยูนิลีเวอร ไลฟ 
เสมอท่ีชวยใหรอดชีวิต" 

พิมพิศชลกรณ เศรษฐวนิชกุล
“ตัดสินใจมาเปนผูรวมธุรกิจ เพราะอยาก 
บอกตอใหคนที่มีปญหาเหมือนเรา อยากให 
รูวา สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพ ถาสุขภาพ 
ไมดีมันขวางกั้นทุกอยาง ทำอะไรก็สำเร็จ  
ยาก แตถาดูแลสุขภาพใหดี เราจะมีทั ้ง 
พลังกายและพลังใจ ในการทำสิ ่งตางๆ 
ตอไปใหสำเร็จตามที่ตั้งใจคะ”

ปุณยนุช วรนิธิพงศและคุณแม
“เราหาวิธีดูแลตัวเองมาตลอดชีวิต มันเหมือน 
พบแสงสวางเลยนะ เหนือส่ิงอ่ืนใดคือสุขภาพ 
ของคนท่ีเรารัก เราอยูกับเขาตลอด 24 ชม. 
ไมไดแตเราใหสิ่งดีๆ กับเขาได เหมือนเปน 
ตัวแทน ของเรามาดูแล”



นภัสสร จันทรพาณิชระวี
ลั้งเจ็ง จันทรพาณิชระวี
“คุณแมมีปญหาเกี่ยวกับเขาและขอ เปนโรค 
เทาแบนมานานกวา 40 ป รักษามาตั้งแต 
สมัยสาวๆ อาการก็ดีขึ้นแตก็ยังเจ็บๆ ใตเทา 
อยูบาง ตี้ใหแมดื่ม ร็อกซเบอรกี้ พลัส คูกับ 
มากิ พลัส ไมถึงสัปดาหอาการเจ็บใตเทา  
คุณแมที ่เคยเหี่ยวแหงก็กลับมานุมชุมชื ่น 
ขึ้นคะ“

ดวงดาว ทองผา
“สิ่งที่คืนกลับมาหาเราคือความสดชื่นของ 
ชีวิต ชวยยืดชีวิตเราใหอยูในโลกนี้อยางมี 
ความสุขโดยไมตองพะวงเรื่องสุขภาพอีก 
แลว ผิวพรรณ ดีข ึ ้น ทำงานกับคนอื ่น 
อยางมั่นใจ สามารถบอก ตอคนขางเคียงได 
เปนความประทับใจที่สุด ยอดมากจริงๆ ”

ทิพยวัลย เนื่องจากอวน
“มากิ พลัส ชวยเติมเต็มความอบอุนและ 
ความสุขในบาน โดยที่ไมตองกังวลเรื ่อง 
สุขภาพ ความสดใสของเราเหมือนเปนเด็ก 
ที่เกิดใหม เราก็อยากใหคนอื่นเจอทางออก 
ของสุขภาพแบบเรา เลยบอกตอญาติและ 
เพื่อนๆ เพราะเราเจอแลว และมันก็ทำใหเรา 
ไดอยูกับครอบครัว อยางมีความสุข”

ณฐา ราชพรมมา
“ทุกคนกลับมาใชชีวิตไดเหมือนเดิม เคยมอง 
หนาลูกเห็นปากเขียว มองหนาสามีก็หมอง 
ขอบตาคล้ำ บางทีก็คิดวาในอนาคตขางหนา 
ครอบครัวเราจะเปนยังไง พอตอนนี้ทุกคน 
ดีข ึ ้น มันทำใหเรามีความสุขและใชช ีว ิต 
ไดอยางเต็มที่คะ” 

วรุตม พินิจพลนิกร
“ชีวิตเปนส่ิงท่ีเราประเมินคาไมได ลองกลับมา 
ถามตัวเองวา เราดูแลสุขภาพของตัวเรา 
แลวหรือยัง เวลาปวยกี่ลานก็ตองจาย แต 
เวลาดูแลตัวเอง เรากลับไมไดดูแลใหดีพอ    
ถาชีวิตของคุณมีคา จงตระหนักและเริ่มดูแล 
สุขภาพตั้งแตวันนี้”

พัทรวรรณ แซอึ้ง
“เปนคนมองหาอาหารเสริมเพื่อครอบครัว
มาตลอด เพราะทุกวันน้ีอาหารการกินท่ีเรงรีบ
หรือมลภาวะที ่มากขึ ้น จึงตองหาตัวชวย 
จนไดมาลอง มากิ พลัส ทำใหท ุกคนใน 
ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงอยางเห็นไดชัด 
มากทำใหเรากลาที่จะบอกตออยาง 100% 
จนเกิดเปนธุรกิจ”
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รชฏ ประยงค
“ผมเปนคนอวนมาก เคยหนักถึง 114 
กิโลกรัม มากจนรางกายเริ่มไมไหว จึงตอง 
พยายามลดน้ำหนัก เริ ่มออกกำลังดวย 
การวิ ่งและควบคุมอาหาร ปกติผมจะวิ ่ง 
ตอนเชา และกอนวิ ่งท ุกครั ้งผมจะทาน 
เอ ็ม-เอ ็กซ  1 ซอง ซ ึ ่งช วยให ร างกาย 
เหมือนอึดขึ้น วิ ่งไดดีขึ ้น นานขึ้น เหนื่อย 
นอยลง และทำใหเฟรมขึ้นมากๆ“

พิมพใจ ใจงาม
“กอนหนาน้ีเปนรูมาตอยดข้ันโคมาจนขอล็อก 
ผิวดำๆ เกรียมๆ จากผลขางเคียงของยา 
จนเพื่อนบอกวาทาทางจะไมรอดแตก็รอด 
มาไดดวยการทำตามคำแนะนำของหมอ 
และดูแล สุขภาพดวยผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ทั้ง มาก ิ พลัส โอเมก 3 พลัส คอลลาเจน 
แมทริกซ และแอลจี้ แคลเซียม-ดี สุขภาพดี 
ข ึ ้นจนหมอลดยาลงไป เยอะมากๆ และ 
สามารถลงสนามวิ่ง 6 กม. มาแลว 9 สนาม“

วีรสุดา รุงเรือง
“จากที่เคยมีปญหาปวดกระดูกเพราะเคย 
ประสบอุบัติเหตุมากอน และปวดรองช้ำ 
ทรมากมาย มากจนใสรองเทาสนสูงไมได 
แตพอไดดื่ม มากิ พลัส และ ร็อกซเบอรกี้ 
พลัส แบบจัดเต็ม ยิ ่งดื ่มตอเนื ่องอาการ 
ก็ยิ ่งดีขึ ้นเปนลำดับ สามารถเลิกกินยาได 
และกลับมาใสสนสูง ประชุมไดเดินไดคะ“

สาริศา เฟร็นซ
“เม่ือกอนออกกำลังกายเยอะหรือหนักแคไหน 
เหงื ่อแทบไมออก ตั ้งแตทาน เอ็ม-เอ็กซ 
เหง่ือออกงายมาก เยอะมาก เผาผลาญเย่ียม 
ตอนนี้หุนเฟรมกระชับ กลามสวย ดูมีรูปราง 
ที่สุขภาพดีมากคะ“

เอกชัย หัวใจเพชร
“หลังจากผมไดทาน เอ็ม-เอ็กซ ควบคูกับการ    
วิ ่งมา 1 ปกวาๆ ผมสามารถวิ่งไดไกลขึ้น                
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และฟ นตัวเร็วขึ ้น 
จากเมื่อกอนเปนคนไมชอบวิ่ง ตอนนี้ผม 
พิช ิต Tokyo Marathon ไดสำเร ็จ และ 
ความฝนตอไป คือพิชิตทุกสนามมาราธอน 
ระดับโลกครับ“
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TRANSFORM
FUTURE
เปลี่ยน...เพื่อเปนคนที่ “ประสบความสําเร็จ” 
มีอิสระในการใชชีวิต

เปลี่ยนอนาคตสูวิถีชีวิตที่มั่งค่ังและย่ังยืน แตไมตองใชเวลาทั้ง
ชีวติไมใชภาพฝนอกีตอไป ยนิูลีเวอร ไลฟ พรอมซัพพอรตดวย
แพลตฟอรมการเปนเจาของธุรกิจ Entrepreneurial LIFE 
Platform พรอมแผนรายไดและรางวัลชีวิตที่มอบไลฟสไตล
อิสระ และยังสงตอธุรกิจนี้เปนมรดกใหกับลูกไดอีกดวย



คุณอยากมีไลฟสไตลชีวิตแบบไหน
ชีวิตอิสระแบบไหนที่คุณอยากเปน 
อิสระแหงการใชชีวิต อิสระทางการเงิน 
อิสระจากการทํางาน หรืออิสระดานเวลา?

แลวคุณรูหรือไม?
วาคุณเลือกกําหนดชีวิต
ใหเปนในแบบที่ตองการได

START UP
YOUR FUTURE
เปลี่ยนชีวิตกับธุรกิจในยุคดิจิทัล
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โอกาสใหม โอกาสใหญ
กับ ยูนิลีเวอร ไลฟ

FAST START
สรางรายไดเสริม หรือหาธุรกิจอิสระ

ก็เริ่มตนไดทันที รับผลตอบแทนไว

REWARDING LIFE
ใหรางวัลชีวิตไดทุกวัน
เวลา รายได ไลฟสไตล 

รางวัลทองเที่ยว

WELL-BEING FAMILY
จุดลงตัวของสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตดีทั้งครอบครัว

RETIRE RICH
สรางกระแสโมเดลทวีคา 
กระแสเงินไหลเขา 
เพื่อเกษียณสุข เกษียณรวย
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40 ติลผผู %
60 ดาลตรากาค %
(คนกลาง + โฆษณา) 100 คภโริบผู %

1 าคนิสชใ 2 รูนยีรเ 3 

อ้ซืราก
มิดเบบแ

บักงรตอ้ซืรากนปเ
ฟลไ รอวเลีินูย

นหไบบแกอลืเะจณคุบบแ 1 งยพีเดไยารบรักอืลเหใาถ

อื้ซ่ีทนย่ีลปเ

แบงปน

“เปล่ียนคอนเนคช่ัน (connection) ใหเปนทรัพยสิน (asset) เปล่ียนการบริโภค ใหเปนธุรกิจ”

A ่ีทงคดไยาร B าควีทดไยาร 

รวม 30 ครั้ง
1,072,693,247

รวม 30 ครั้ง
3,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

...

1

2

4

8

16

...

32

64

128

256

512

...

GET STARTED
WITH UNILEVER LIFE
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PASSIVE
INCOME

ที่ดิน อสังหาริมทรัพย

ลิขสิทธิ์ทางปญญา

หุน ทองคำ ดอกเบี้ย ผลประกอบการ

โกดังใหเชา

หองพัก 
อพารทเมนท คอนโด

เว็บไซต
Domain Name

งานเขียน บทกวี
ผลงานเพลง 
ภาพถาย

ลิขสิทธิ์เกมส 

พันธบัตร 
ตราสารหนี้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุนในบริษัท

Digital Content
เชน บทความ
ภาพถาย คลิปวีดีโอ

คุณอยากมีช�ว�ต
แบบไหน?
ทำธุรกิจ ยูนิลีเวอร� ไลฟ� 3 ป� 
แล�วจากนั�นได�ใช�ช�ว�ตอิสระตามที่
คุณต�องการ

การเร�ยน  การทำงาน  การใช�ช�ว�ตอย�างอิสระ

การใช�เวลาในช�ว�ต
การทำงานทั�วไป 20 40 5 ป�

การใช�เวลาในช�ว�ต
ธุรกิจ ยูนิลีเวอร� ไลฟ� 20 5 40 ป�

PASSIVE INCOME
Active Income คือ รายไดที่ตองใชแรงและเวลาของเราในการ
ทําจึงจะไดเงินมา เมื่อหยุดทํา เงินก็หยุด เชน พนักงานบริษัท 
ขาราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ
Passive Income คือ รายไดที่เราใชแรงและเวลาของเราในชวง
หนึ่งๆ เพื่อสรางบางอยางขึ้นมา (Asset) จากนั้นจะมีรายไดตลอด
ไปจากสิ่งนั้นที่เราไดสรางขึ้น เชน
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CHASING
YOUR DREAMS
เรื่องราวของบิซิเนสพารตเนอร ยูนิลีเวอร ไลฟ
ตนแบบแหงการไลลาฝน จนสามารถพิชิต
ความฝนใหกลายเปนจริงไดสําเร็จ 



เจอรรี่ - เจน หลุย 
นักธุรกิจชาวมาเลเซีย อดีตเจาของธุรกิจเคร่ืองมือส่ือสาร

ที่พบกับความผันผวนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลใหคาเงิน
บาทลอยตัว หน�้พุงเปน 18 ลานบาทเพียงชั�วขามคืน ทั้งคูได

เฟนหาธุรกิจใหมๆ ซึ�งตองเปนบริษัทที่ดีและมั�นคงสูงสุดเทานั้น 
และพวกเขาก็มั�นใจใน ยูนิลีเวอร ไลฟ เพียงไมก่ีป คุณเจอรรี่

และคุณเจนพิชิตทั้งหลักไมลความสําเร็จดวยยอดรายไดสะสมพุงสู 
200 ลานบาท และกาวขึ้นตําแหนง IEBP ตําแหนงสูงสุดของธุรกิจ 

ยูนิลีเวอร ไลฟ 

ปารณีย - ทัศนพล บูหลง
วิกฤตชีวิตไดผลักดันใหครอบครัวบูหลงมองหารายได
เสริมมาชวยแบงเบาภาระ โดยไมคิดวาเพียง 3 ป รายได
เสริมจากธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ จะงอกเงยสรางรายได
เกินเดือนละครึ�งลาน จนสามารถยายจากแฟลตตํารวจมา
ซื้อบานหลังใหญ จากเคยขับรถกระบะเกาๆ กลายเปนรถ
เบนซหรู จากแคเปนอาชีพเสริมกลายเปนระบบสํารองชีวิต
ที่มั�นคง ที่สําคัญ ‘มรดกจากธุรกิจ’ ไมใชแคมูลคาของธุรกิจ
แตมันคือ ‘มูลคาของอนาคต’ ที่สามารถสรางใหลูกไดดวยการให 
‘การศึกษาที่ดีที่สุด’ มีชีวิตดีที่สุดในแบบที่เขาตองการ

วิสูตร - ศรินทิพย เดชะภัทรวสุ 
ความมั�นคงที่คุณคิดวา “ใช” ในวันน�้อาจไมไดอยูกับคุณตลอดไป 
ผมเคยเปนนกัวเิคราะหการลงทนุทีท่าํกําไรใหบรษัิทไดแมจะเปน
ชวงหุนตก รับเงินเดือนแสนกวาบาท แตสุดทายงานประจําก็
ถึงทางตัน พอดีกับที่ไดฟงแนวคิดเรื่องการเปล่ียนที่ซื้อและ
การทวีคาของ ยูนิลีเวอร ไลฟ ผมจึงตัดสินใจทําธุรกิจน�้โดย
ใชเวลา 2 ป 4 เดือน ก็มีรายไดเดือนละ 3 แสนกวาบาท 
ทั้งหมดเกิดข้ึนจากพลังของการทวีคาที่ลงแรงแค 1% 
กลับไดผลลัพธมากกวาเดิม 5 เทา

2 นักธุรกิจชาวมาเลเซีย

พนักงานบริษัทออแกรไนเซอรยักษใหญ
และนายตํารวจ

ผูบริหารสถาบันการเงิน

28 LIFE
BUSINESS PARTNER



TRA
N

SFO
RM

 FUTURE

อรอนงค ศิริวาณิชย 
นกใชเวลา 2 ป สรางธรุกิจน�จ้นมีรายไดหลักแสนตอเดอืน 

และพิสูจนกับตัวเองแลววาธุรกิจน�้สามารถหยุดทําไดโดย
รายไดไมหยุดคอืชวงทีค่ณุพอปวยอยูหองไอซยูี 2 ป นกตอง

วางมือจากธุรกิจ ทุมเทเวลาดูแลพอและครอบครัว แมจะอยู
ทามกลางวิกฤตทางใจแตก็ไมสูญเสียความมั�นคงในชีวิต ยังมี

รายไดโอนเขาบัญชีทุกเดือนตลอด 2 ป ครอบครัวเรามีคุณภาพ
ชีวติดข้ึีนเร่ือยๆ และปจจุบนันกมีรายไดรวมแลวกวา 50 ลานบาท

อภิวัชร วิบูลยวัฒนกุล 
ทุกวันน�้ ผมเดินหนาสรางความสําเร็จในธุรกิจจนมีรายไดรวม
กวา 50 ลานบาท ประสบความสําเรจ็ทัง้ดานธรุกิจและชีวติสวน
ตัวไดดวยแนวคิด “คิดสําเร็จ ทําสําเร็จ” เพราะทุกอยางข้ึน
อยูกับวาเราคิดอยางไร คําวา “กลา” กับ “กลัว” เปนความ
รูสึกแคกําแพงก้ัน ถามองวา “ยาก” แลวสรางเง่ือนไข
ตั้งกําแพง เราจะกลัว มันจะยิ�งยาก แตถามองวา “งาย” 
ไมสรางเง่ือนไข ไมคิดมาก ทุกอยางก็จะกลายเปน
เรื่องงาย เมื่อเรากลาที่จะลมเหลวแลวลุกขึ้นมาแกไข
จะพบวาไมมีอะไรยาก 

สุพัตรา - ประกิจ หงษวิเศษ 
ตอนแรกคิดเพียงแควา ยูนิลีเวอร ไลฟ เปนธุรกิจที่ชวยใหมี
รายไดเสริม แตเม่ือมาทําแลวเรามีความหวังที่จะสรางโอกาส
ก็เลยมุงมั�นอยางเต็มที่ ทําอยางตั้งใจ สิ�งที่เราไดรับจึงมีคา
มากกวาคําวา “มีเงิน” ตอนน�้เรามีอิสระในการใชชีวิต มีอิสระ
ทางการเงิน ที่สําคัญจากที่เคยอดเพื่อใหลูกอิ�ม ทุกวันน�้ 
เราสามารถเตมิเตม็ทกุความฝนใหกับลูกไดเตม็ท่ี ไปกับเขา
ไดทุกที่ น��คือผลลัพธที่ยิ�งใหญที่สุด

พนักงานบริษัทเอกชนและขาราชการทหารอากาศ

เจาของธุรกิจสํานักงานบัญชี

นักการตลาดบริษัทปูนยักษใหญ
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ชุมพล เหลืองบรรเจิด 
ผมเคยทํางานเปนวิศวกรระดับผูบริหารมากวา 10 ป มี
เงินเดือนหลักแสน และมีแนวคิดอยูในกรอบของเหตุผล
วา 1+1=2 แต ยูนิลีเวอร ไลฟ ทําใหผมเห็นวา 1+1 
ไมจําเปนตองเทากับ 2 แตมีพลังทวีคาไมจํากัด ผมจึง
ตัดสินใจทําธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ จนมั�นใจและลาออกมา
ทําธุรกิจน�้เต็มตัว ตอนน�้ผมมีทั้งเงินและเวลามากพอที่จะ
ใชชีวติไดแบบทีต่องการ สามารถสรางคุณคาใหตวัเองควบคูไปกับ
การสรางคุณคาใหผูอื่น

ชนัสนันท - กิตติพงศ กัมพูจันทรินทร 
ขณะที่เรากําลังสรางธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ใหเติบโตอยางมั�นคงก็
เกิดวิกฤตครั้งสําคัญในชีวิต เมื่อลูกชายปวยหนัก ซึ�งตลอดเวลา
กวา 6 ปท่ีลูกปวย ธุรกิจน�้ไมเพียงแคทําใหเรามีรายได แต
สิ�งสําคัญที่สุดคือ เราสามารถอยูดูแลลูกไดโดยไมตองกังวล
ทั้งเรื่องเงินและเวลา เราใชเวลาอยูกับเขาในทุกๆ นาทีจน
กระทั�งเขาจากไป ความสุขและความสําเร็จสําหรับผมจึง
ไมใชแคมีเงิน แตคือ “การมีชีวิตที่ใช”  ไมวาจะเกิดอะไร
ขึ้นก็ตาม เราก็ยังเปนผูเลือกใชชีวิต ไมใชปลอยใหชีวิต
เลือกใชเรา

เจาของธุรกิจและวิศวกร

 

วิศวกรระดับบริหาร

ธนวัฒน เรืองสวาง 
สุพิชฌาย ไชยวัฒน 

เราสองคนมีอิสระในชีวิต มีเวลาเดินทางทองเที่ยวไปทุก
ที่ที่เราอยากไป บางทีเราไปเที่ยวกันนานเปนเดือนๆ รวม

ทรปิขับรถเปนคาราวานไป Everest Base Camp ผานพมา 
ภฏูาน อนิเดยี เนปาล ไปตามเสนทาง Silk Road ประเทศจนี ฯลฯ 

เราเที่ยวโดยไมกังวลอะไรเลย ไมมีงานคาง ไมตองลาพักรอน 
นั�นเปนเพราะธรุกิจ ยูนิลเีวอร ไลฟ เปนธรุกิจทีท่าํเสรจ็แลวก็ยังมี

รายไดโตตอเน��อง ไมวาจะอยูท่ีไหนคณุก็สามารถทาํธรุกิจได และ
สามารถตอยอดสรางความสุขใหชีวิตไดแบบไมสิ้นสุด

ทรปิขบัรถเปนคาราวานไป Everest Base Camp ผานพมา 
ภฏูาน อนิเดยี เนปาล ไปตามเสนทาง Silk Road ประเทศจนี ฯลฯ 

นั�นเปนเพราะธรุกจิ ยนูลิเีวอร ไลฟ เปนธรุกจิทีท่าํเสรจ็แลวก็ยงัมีนั�นเปนเพราะธรุกจิ ยนูลิเีวอร ไลฟ เปนธรุกจิทีท่าํเสรจ็แลวก็ยงัมี
รายไดโตตอเน��อง ไมวาจะอยูท่ีไหนคณุกส็ามารถทาํธรุกจิได และรายไดโตตอเน��อง ไมวาจะอยูท่ีไหนคณุกส็ามารถทาํธรุกจิได และ

เจาของธุรกิจและเจาหนาที่ฝายการตลาด
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อมรรัตน - สุชาติ ภัทรไพศาลสิน 
เงิน 600 บาทไมไดทําใหเราเปลี่ยนแตเราเปลี่ยนเพราะเราเลือก
ถูก ทําถูก กับธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ที่ไมไชแคองคกรธุรกิจแต
เปนทีท่ีเ่ราไดสรางชีวติและความฝนใหเปนจรงิข้ึนได ซึ�งเราได
ตอยอดสงตอความสําเร็จดวยการเปด ยูนิลีเวอร ไลฟ ช็อป
สาขาสุรินทร เพื่อเปนศูนยกลางการทําธุรกิจใหทีมงาน 
ขณะเดียวกันก็ยังเปนการวางรากฐานและสรางโลกใบ
ใหมเพื่อรองรับการเติบโตของลูกไดอยางมีคุณภาพทั้ง
ในตอนน�้และไมตองกังวลกับอนาคต 

พนักงานประจําและผูบริหารโรงงานของเลนสงออก

ประดับเดือน - พงศา พวงจันทร 
ดิฉันเคยทุมเทเวลาทั้งหมดไปกับการทํางานประจําและ

ทําโอทีจนไมมีเวลาดูแลตัวเอง จนกระทั�งไดรูจักธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ จึงไดทวงเวลาในชีวิตกลับคืนมา ทําให

มีเวลาสวนตัวมากข้ึน มีเวลาใหครอบครัว มีสมดุลในชีวิต 
มีอิสระดานเวลาและรายได มีเวลาดูแลตัวเองในวัย 50 ป 

ไดทําอะไรหลายอยางที่อยากทํา ไมจําเปนตองทุมเวลาทั้งหมด
เพื่อแลกกับรายไดที่จํากัด แตสามารถสรางรายไดไมจํากัดภายใน

เวลาอันนอยนิดได

ไพโรจน - จุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล 
เม่ือกอนน�้เรากังวลใจมาตลอดวา ในวันขางหนาถาเรามีอายุ
มากขึ้น รางกายไมแข็งแรงเหมือนเดิม ชีวิตเราจะเปนอยางไร
ซึ�งธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ทําใหเราเขาใจและรูดีวาถาเราทํา
จนสําเร็จมากพอ ธุรกิจน�้จะดูแลเราพรอมครอบครัวใหมี
ชีวิตอิสระไดอยางที่ตองการ ที่สําคัญก็คือทําใหเราเขาใจวา 
ความสุขความสําเร็จไมจําเปนตองรอวัยเกษียณ ไมใชแค
ในบั้นปลายชีวิต แตมันคือความสุขในทุกวันที่เราสราง
ไดเรื่อยๆ ดวยธุรกิจและชีวิตที่เราเลือกได

พยาบาลวิชาชีพ

วิศวกรและครูชํานาญการพิเศษ
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การซื้อผลิตภัณฑ
ของตัว BP เอง

จากยอดซื้อของสมาชิก
แบรนดแฟน (BF) ภายใต
การสปอนเซอรของ BP 

คุณสมบัติ โบนัสสำหรับ
QSBP

โบนัสสำหรับ
SBP

 4,000 PGV
 3,000 PGV
 2,000 PGV
 1,000 PGV

ต่ำกวา 1,000 PGV 

5%

10%
9%

8%

7%

6%

GROUP CONNECTION BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ QSBP ขึ้นไป

รับโบนัส 5%-10%
จากยอดกลุมธุรกิจ GV

• โบนัสนี้จายใหกับ SBP บนยอดกลุมธุรกิจ (GV) โดยยอดกลุมธุรกิจมาจากยอดคะแนนสวนตัวของคุณเองและของดาวนไลน SBP 
ท่ีไมไดรักษาคุณสมบัติ • ในกรณีท่ีอัพไลนและดาวนไลนข้ึนตำแหนง QSBP ในเดือนเดียวกัน อัพไลน QSBP รับโบนัสบนยอดกลุมธุรกิจ 
(GV) ไมนับรวมคะแนนยอดกลุมธุรกิจ (GV) จากดาวนไลน QSBP ที่ปรับตำแหนงพรอมกัน

หมายเหตุ: สายงานธุรกิจที่รักษาผลงาน หมายถึงบิซิเนส
พารตเนอรที่มีคะแนนสวนตัว (PV) ตั้งแต 50 PV ขึ้นไป
ในชั้นใดชั้นหนึ�งของสายงานธุรกิจ

ยอดคะแนน
สวนตัว (PV)

ของคุณ

คุณสมบัติของ
แตละสายงาน

จำนวน
สายงานธุรกิจ

1-2
สายงานธุรกิจ

3-5
สายงานธุรกิจ

6 สายงาน
ธุรกิจขึ้นไป

6 สายงาน
ธุรกิจขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
100 คะแนนขึ้นไป

50
คะแนน

50
คะแนน

50
คะแนน 100

คะแนน

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4

5% 5%

2%
5%

2%
2%

5%

2%
2%
2%

CONNECTION BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรทุกระดับ

รับรายไดการขยายทีมงาน
สูงสุด 4 ชั้น 
โบนัสสำหรับการสรางสายงานธุรกิจบิซิเนส
พารตเนอรที่รักษาผลงาน โดยไดรับสูงสุด 
4 ชั้นลึก เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

2

3
BP SBP

คะแนนบริโภคสวนตัว
100 PV

คะแนนกลุมธุรกิจ
1,000 QGV

คุณสมบัติ

QSBP
โปรแกรม
1 เดือน

การรักษาคุณสมบัติเพื่อรับโบนัสในระดับ SBP ในแตละเดือน

หมายเหตุ: ในกรณ�ที่อัพไลนปรับตำแหนง Senior Business Partner 
ในเดือนเดียวกับดาวนไลน นับคะแนนจากดาวนไลนได 300 คะแนน ใน 1 สายงานธุรกิจ 

คะแนนบริโภคสวนตัว (PV)
100 คะแนน

คะแนนกลุมธุรกิจ (GV)
1,000 คะแนน

รับรายไดเพิ่มอีกหลายระดับ ดวยการปรับตำแหนง
จาก Business Partner (BP) ขึ้นสูตำแหนง  
Senior Business Partner (SBP)  

SHOP & SHARE BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรทุกระดับ

รับโบนัส 5% ของยอดคะแนนทั้งหมดในเดือน 

บิซิเนสพารตเนอรรับ Shop & Share Bonus 5% ตั้งแตการขายผลิตภัณฑชิ้นแรก ซึ่งจะจายโบนัส 5% 
ของยอดคะแนนทั้งหมดในเดือน ไมมีการกำหนดยอดคะแนนขั้นต่ำ โดยยอดคะแนนที่นำมาคำนวณโบนัสนี้ไดมาจาก

ไลฟแม็กซ ตอบโจทยรายไดและไลฟสไตลแบบเต็มแม็กซ
แผนรายได ไลฟแม็กซ ใหท้ังผลตอบแทนในรูปของโบนัสเงินสดท่ีใหไมอ้ัน (Cash Bonus) 
รางวัลทองเที่ยว รางวัลชีวิตอื่นๆ (Travel Life Reward) ที่มอบประสบการณ 
ชีวิตใหมๆ  ในไลฟสไตลแบบคุณ ท้ังน้ีแผนรายไดออกแบบใหสอดคลองกับการดำเนิน 
ธุรกิจยุคใหมผานชองทางการตลาดแบบโซเชียลเน็ตเวิรค ทั้ง ผานเครือขายผูคนและ 
เครือขายออนไลน มุงเนนใหสอดรับกับ 4 พฤติกรรมหลักของบิซิเนสพารตเนอร 
สูการเติบโตอยางยั่งยืน คือ ใชและแชรผลิตภัณฑ แบงปน โอกาส สรางทีมงาน และ 
นำทีมงานเติบโตอยางยั่งยืน

1

เร่ิมจากเรา

ใชสินคา    เรียนร ู    แบงป
น

ช้ันท่ี 3  21  คน 

ช้ันท่ี 2  3  คน 

ช้ันท่ี 4  1,2  คน 

  224  

3   224  2

21   224  2

,12   224  2
   

ช้ันท่ี 1   คน 

ตัวอยางการทวีคาสวนบุคคล

รวมรายได 280,089 บาท

PLAN



การซื้อผลิตภัณฑ
ของตัว BP เอง

จากยอดซื้อของสมาชิก
แบรนดแฟน (BF) ภายใต
การสปอนเซอรของ BP 

คุณสมบัติ โบนัสสำหรับ
QSBP

โบนัสสำหรับ
SBP

 4,000 PGV
 3,000 PGV
 2,000 PGV
 1,000 PGV

ต่ำกวา 1,000 PGV 

10%

GROUP CONNECTION BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ QSBP ขึ้นไป

รับโบนัส 10
จากยอดกลุมธุรกิจ GV

• โบนัสนี้จายใหกับ SBP บนยอดกลุมธุรกิจ (GV) โดยยอดกลุมธุรกิจมาจากยอดคะแนนสวนตัวของคุณเองและของดาวนไลน SBP 
ท่ีไมไดรักษาคุณสมบัติ • ในกรณีท่ีอัพไลนและดาวนไลนข้ึนตำแหนง QSBP ในเดือนเดียวกัน อัพไลน QSBP รับโบนัสบนยอดกลุมธุรกิจ 
(GV) ไมนับรวมคะแนนยอดกลุมธุรกิจ (GV) จากดาวนไลน QSBP ที่ปรับตำแหนงพรอมกัน

หมายเหตุ: สายงานธุรกิจที่รักษาผลงาน หมายถึงบิซิเนส
พารตเนอรที่มีคะแนนสวนตัว (PV) ตั้งแต 50 PV ขึ้นไป
ในชั้นใดชั้นหนึ�งของสายงานธุรกิจ

ยอดคะแนน
สวนตัว (PV)

ของคุณ

คุณสมบัติของ
แตละสายงาน

จำนวน
สายงานธุรกิจ

1-2
สายงานธุรกิจ

3-5
สายงานธุรกิจ

6 สายงาน
ธุรกิจขึ้นไป

6 สายงาน
ธุรกิจขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
100 คะแนนขึ้นไป

50
คะแนน

50
คะแนน

50
คะแนน 100

คะแนน

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4

2% 2%
2%

2%
2%
2%

CONNECTION BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรทุกระดับ

รับรายไดการขยายทีมงาน
สูงสุด 4 ชั้น 
โบนัสสำหรับการสรางสายงานธุรกิจบิซิเนส
พารตเนอรที่รักษาผลงาน โดยไดรับสูงสุด 
4 ชั้นลึก เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

2

3
BP SBP

คะแนนบริโภคสวนตัว
100 PV

คะแนนกลุมธุรกิจ
1,000 QGV

คุณสมบัติ

QSBP
โปรแกรม
1 เดือน

การรักษาคุณสมบัติเพื่อรับโบนัสในระดับ SBP ในแตละเดือน

หมายเหตุ: ในกรณ�ที่อัพไลนปรับตำแหนง Senior Business Partner 
ในเดือนเดียวกับดาวนไลน นับคะแนนจากดาวนไลนได 300 คะแนน ใน 1 สายงานธุรกิจ 

คะแนนบริโภคสวนตัว (PV)
100 คะแนน

คะแนนกลุมธุรกิจ (GV)
1,000 คะแนน

รับรายไดเพิ่มอีกหลายระดับ ดวยการปรับตำแหนง
จาก Business Partner (BP) ขึ้นสูตำแหนง  
Senior Business Partner (SBP)  

SHOP & SHARE BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรทุกระดับ

รับโบนัส  ของยอดคะแนนทั้งหมดในเดือน 

บิซิเนสพารตเนอรรับ Shop & Share Bonus 5% ตั้งแตการขายผลิตภัณฑชิ้นแรก ซึ่งจะจายโบนัส 5% 
ของยอดคะแนนทั้งหมดในเดือน ไมมีการกำหนดยอดคะแนนขั้นต่ำ โดยยอดคะแนนที่นำมาคำนวณโบนัสนี้ไดมาจาก

ไลฟแม็กซ ตอบโจทยรายไดและไลฟสไตลแบบเต็มแม็กซ
แผนรายได ไลฟแม็กซ ใหท้ังผลตอบแทนในรูปของโบนัสเงินสดท่ีใหไมอ้ัน (Cash Bonus) 
รางวัลทองเที่ยว รางวัลชีวิตอื่นๆ (Travel Life Reward) ที่มอบประสบการณ 
ชีวิตใหมๆ  ในไลฟสไตลแบบคุณ ท้ังน้ีแผนรายไดออกแบบใหสอดคลองกับการดำเนิน 
ธุรกิจยุคใหมผานชองทางการตลาดแบบโซเชียลเน็ตเวิรค ทั้ง ผานเครือขายผูคนและ 
เครือขายออนไลน มุงเนนใหสอดรับกับ 4 พฤติกรรมหลักของบิซิเนสพารตเนอร 
สูการเติบโตอยางยั่งยืน คือ ใชและแชรผลิตภัณฑ แบงปน โอกาส สรางทีมงาน และ 
นำทีมงานเติบโตอยางยั่งยืน

1

เร่ิมจากเรา

ใชสินคา  �  เรียนร ู  �  แ
บงป

น

ช้ันท่ี 3  216 คน 

ช้ันท่ี 2  36 คน 

ช้ันท่ี 4  1,296 คน 

6 x 224 x 5%

36 x 224 x 2%

216 x 224 x 2%

,1296 x 224 x 2%

   

ช้ันท่ี 1  6 คน 

ตัวอยางการทวีคาสวนบุคคล

รวมรายได 280,089 บาท

PLAN

ในกรณีที่คุณเปนบิซิเนสพารตเนอร (BP)
คุณมียอดสวนตัว 100 คะแนน และมีบิซิเนสพารตเนอร 6 สายงานธุรกิจ และแตละสายงานธุรกิจ
มี BP มียอดสวนตัว 100 คะแนน จะไดรับรายไดทวีคาสวนบุคคล ตามตัวอยาง 
BP จะไดรับ Connection Bonus 
วงกลมชั้นที่ 1 6 x 224 x 5% x 40 = 2,688 บาท
วงกลมชั้นที่ 2 36 x 224 x 2% x 40 = 6,451 บาท
วงกลมชั้นที่ 3 216 x 224 x 2% x 40 = 38,707 บาท
วงกลมชั้นที่ 4 1,296 x 224 x 2% x 40 = 232,243 บาท
 รวมรายได = 280,089 บาท
หากมีโอกาสเกิดขึ้น 50% คุณมีโอกาสไดรับ 140,000 บาท
หากมีโอกาสเกิดขึ้น 30% คุณมีโอกาสไดรับ 84,000 บาท
หากมีโอกาสเกิดขึ้น 20% คุณมีโอกาสไดรับ 56,000 บาท
หมายเหตุ อัตราประมาณ 1 QV = 2.24 CV 

แผนภาพน�้ใชเพียงเพื่ออธิบายแนวคิดการทวีคาสวนบุคคล ไมไดเปนการรับประกันรายไดแตอยางใด



*2563 หมายถึงคุณสมบัติที่กำหนดในการรับผลตอบแทนในป พ.ศ. 2563   **2564 หมายถึงคุณสมบัติที่เริ�มใชตั้งแตป 2564 เปนตนไป

ตำแหนง KBPป พ.ศ. UBP TBP EBP GEBP AEBP REBP NEBP IEBP

PV / GV คะแนนสวนตัว 100 PV และ คะแนนกลุมธุรกิจ  1,000 GV

สายงานธุรกิจ
ที่แตกสาขา

และรักษาผลงาน

คะแนน
สายงานธุรกิจ
ที่แตกสาขา
Total Team

Volume (TTV)

Tier 1 (T1)

Tier 2 (T2)

Tier 3 (T3)

Tier 4 (T4)

Tier 5 (T5)

Tier 6 (T6)

Tier 7 (T7)

Tier 8 (T8)

Tier 9 (T9)

2563*

2564**

2563

เปนตนไป

1 SBP 2 SBP 3 SBP

2 SBP 3 SBP

1,0001,0001,000

3,0002,000

2,000 5,000 10,000 10,000 20,000 30,000

5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 250,000 500,000

3 TBP

3 SBP 3 SBP 3 SBP 4 SBP 5 SBP 6 SBP

1 SBP 1 TBP
+ 2 SBP

2 TBP
+ 1 SBP

1 EBP
+ 3 TBP

2 EBP
+ 3 TBP

3 EBP
+ 3 TBP

2% 2%

2%

5%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

5%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

5%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

3%

3%

2%

2%

1%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

LEADERSHIP BONUS
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาคุณสมบัติระดับ KBP ขึ้นไป4

กองทุนบาน (HOUSING FUND)
0.15%-0.3% 

สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาผลงานระดับ 
Regional Executive Business Partner ขึ้นไป 

ติดตอกัน 12 เดือนใน 1 ปปฏิทิน 
(มกราคม–ธันวาคม)

กองทุนขยายธุรกิจ 
(BUSINESS EXPANSION FUND) 

0.15%-0.3% 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาผลงาน

ระดับ National Executive Business Partner ขึ้นไป
ติดตอกัน 12 เดือนใน 1 ปปฏิทิน

(มกราคม–ธันวาคม)

กองทุนเติบโตยั่งยืน (GROW TOGETHER FUND) 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรท่ีรักษาผลงานระดับ International Executive Business Partner ติดตอกัน 12 เดือน 
ใน 1 ปปฏิทิน (มกราคม–ธันวาคม) โดยการไดรับโบนัสกองทุนปนผลจะคำนวณจากยอดรวมคะแนนโบนัสสุทธิ 
(หลังจากหักคะแนนโบนัสของการคืนผลิตภัณฑเปนที่เรียบรอยแลว) ของผลิตภัณฑที่จำหนายในทุกประเทศ

COUNTRY POOL กองทุนปนผลในประเทศ
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ REBP ขึ้นไป

รับโบนัสรวมสูงสุด 0.3%-0.6% จากยอดคะแนนโบนัสในประเทศ

5

WORLD POOL กองทุนปนผลท่ัวโลก
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ IEBP ขึ้นไป

รับโบนัสรวมสูงสุด 0.2%-0.4% จากยอดคะแนนโบนัสทั่วโลก

6
2-4 เดือน
7,000-20,000 บาท

3-6 เดือน
12,000-30,000 บาท

4-8 เดือน
15,000-40,000 บาท

6- 2 เดือน
25,000-50,000 บาท

1-2 ป
50,000-80,000 บาท

2-3 ป
80,000-150,000 บาท

3-4 ป
120,000-300,000 บาท

4-5 ป
300,000-500,000 บาท

6-7 ป
500,000-1,000,000 บาท

7-8 ป
1,000,000 
บาทขึ้นไป

Senior
Business
Partner

Key
Business
Partner

Unit
Business
Partner

Team
Business
Partner

Executive
Business
Partner

Group
Executive
Business
Partner

07
Area
Executive
Business
Partner

08
Regional
Executive
Business
Partner

National
Executive
Business
Partner

International
Executive
Business
Partner

หมายเหตุ: ภาพน�้เปนการแสดงระยะเวลาในการปรับตำแหนงของบิซิเนสพารตเนอร และประมาณรายไดเฉลี่ยตอเดือนในแตละตำแหนง 
ซึ�งไมไดเปนการรับประกันแตอยางใด ทั้งน�้ขึ้นอยูกับความทุมเทและผลงานทางธุรกิจของบิซิเนสพารตเนอรแตละคน 

SBP

Roadmap to 
Wealth & Lifestyle
เสนทางการเติบโตและสรางรายไดหลักลาน
กับธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ



2563 หมายถึงคุณสมบัติที่กำหนดในการรับผลตอบแทนในป พ.ศ. 2563   2564 หมายถึงคุณสมบัติที่เริ�มใชตั้งแตป 2564 เปนตนไป

ตำแหนง ป พ.ศ.

คะแนนสวนตัว 100 PV และ คะแนนกลุมธุรกิจ  1,000 GV

สายงานธุรกิจ
ที่แตกสาขา

และรักษาผลงาน

คะแนน
สายงานธุรกิจ
ที่แตกสาขา

Tier 1 (T1)

เปนตนไป

1 SBP 2 SBP 3 SBP

2 SBP 3 SBP

1,0001,0001,000

3,0002,000

2,000 5,000 10,000 10,000 20,000 30,000

5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 250,000 500,000

3 TBP

3 SBP 3 SBP 3 SBP 4 SBP 5 SBP 6 SBP

1 SBP 1 TBP
+ 2 SBP

2 TBP
+ 1 SBP

1 EBP
+ 3 TBP

2 EBP
+ 3 TBP

3 EBP
+ 3 TBP

LEADERSHIP BONUS
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาคุณสมบัติระดับ KBP ขึ้นไป

กองทุนบาน (HOUSING FUND)
0.15%-0.3% 

สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาผลงานระดับ 
Regional Executive Business Partner ขึ้นไป 

ติดตอกัน 12 เดือนใน 1 ปปฏิทิน 
(มกราคม–ธันวาคม)

กองทุนขยายธุรกิจ 
(BUSINESS EXPANSION FUND) 

0.15%-0.3% 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาผลงาน

ระดับ National Executive Business Partner ขึ้นไป
ติดตอกัน 12 เดือนใน 1 ปปฏิทิน

(มกราคม–ธันวาคม)

กองทุนเติบโตยั่งยืน (GROW TOGETHER FUND) 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรท่ีรักษาผลงานระดับ International Executive Business Partner ติดตอกัน 12 เดือน 
ใน 1 ปปฏิทิน (มกราคม–ธันวาคม) โดยการไดรับโบนัสกองทุนปนผลจะคำนวณจากยอดรวมคะแนนโบนัสสุทธิ 
(หลังจากหักคะแนนโบนัสของการคืนผลิตภัณฑเปนที่เรียบรอยแลว) ของผลิตภัณฑที่จำหนายในทุกประเทศ

COUNTRY POOL กองทุนปนผลในประเทศ
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ REBP ขึ้นไป

รับโบนัสรวมสูงสุด 0.3%-0.6  จากยอดคะแนนโบนัสในประเทศ

WORLD POOL กองทุนปนผลท่ัวโลก
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ IEBP ขึ้นไป

รับโบนัสรวมสูงสุด 0.2%-0.4  จากยอดคะแนนโบนัสทั่วโลก
2-4 เดือน
7,000-20,000 บาท

3-6 เดือน
12,000-30,000 บาท

4-8 เดือน
15,000-40,000 บาท

6-12 เดือน
25,000-50,000 บาท

1-2 ป
50,000-80,000 บาท

2-3 ป
80,000-150,000 บาท

3-4 ป
120,000-300,000 บาท

4-5 ป
300,000-500,000 บาท

6-7 ป
500,000-1,000,000 บาท

7-8 ป
1,000,000 
บาทขึ้นไป

01
Senior
Business
Partner

02
Key
Business
Partner

03
Unit
Business
Partner

04
Team
Business
Partner

05
Executive
Business
Partner

06
Group
Executive
Business
Partner

07
Area
Executive
Business
Partner

08
Regional
Executive
Business
Partner

09
National
Executive
Business
Partner

10
International
Executive
Business
Partner

หมายเหตุ: ภาพน�้เปนการแสดงระยะเวลาในการปรับตำแหนงของบิซิเนสพารตเนอร และประมาณรายไดเฉลี่ยตอเดือนในแตละตำแหนง 
ซึ�งไมไดเปนการรับประกันแตอยางใด ทั้งน�้ขึ้นอยูกับความทุมเทและผลงานทางธุรกิจของบิซิเนสพารตเนอรแตละคน 

IEBP

NEBP

REBP

AEBP

GEBP

EBP

TBP

UBP

KBP

SBP

Roadmap to 
Wealth & Lifestyle
เสนทางการเติบโตและสรางรายไดหลักลาน
กับธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ



36 LIFE
BUSINESS PARTNER

ออสเตรีย
จีน

ฮองกง

สิงคโปร

แอฟริกาใต

ออสเตรเลีย

อังกฤษ

ดูไบ

REWARD 
TRIPS



กรุงปราก เช็ก

เนเธอรแลนด

สวิตเซอรแลนด

ญี่ปุน

ฝรั่งเศส

ญี่ปุน

ฮองกง เกาหลีใต

ที่สุดแหงรางวัลทริปทองเที่ยวที่พาบิซิเนสพารตเนอรบินลัดฟา 
เดินทางไปมาแลวรวมกวา 30 ประเทศทั่วโลก
เปดประสบการณการทองเที่ยวแบบวีไอพี กับรางวัลทริปทองเที่ยว 
ที่ไมเหมือนใคร ใหคุณและครอบครัวไดเดินทางทองเที่ยวไปพรอมๆ 
กับทีมงาน สานสายสัมพันธใหแนบแนนยิ่งขึ้น หนึ่งในประสบการณ
สุดพิเศษจาก ยูนิลีเวอร ไลฟ ที่คุณไมควรพลาด! 



โซเชียลมีเดียแนะนำสำหรับ
แบรนดแฟน (BRAND FAN)

สแกนดาวนโหลดเอกสาร

โซเชียลมีเดียแนะนำสำหรับ
บิซิเนส พารตเนอร (BUSINESS PARTNER) 

UNILEVER LIFE 
BUSINESS 

PARTNER BOOK

โปรแกรมออโตชิพ 
และการสมัคร
ออนไลน 

โปรโมชั่นพิเศษ
ประจำเดือน

UNILEVER LIFE
คลังวิดีโอผลิตภัณฑและธุรกิจ

UNILEVERLIFE
ขาวสารธุรกิจรายสัปดาห เจาะลึกรางวัลพิเศษ
รางวัลทองเที่ยว รายละเอียดกิจกรรม
และเวิรคช็อปทั่วประเทศ 

เฟซบุค

UNILEVER LIFE
คอนเทนตความงามและสุขภาพ โปรโมชั่น 
กิจกรรมรวมสนุก ไลฟสไตลธุรกิจ 
เรื่องราวของ ยูนิลีเวอร ไลฟ

@UNILEVERLIFEBIZ
ขาวสารธุรกิจสำคัญ กิจกรรมไฮไลท 
โบนัสพิเศษ รางวัลพิเศษ รางวัลทองเที่ยว

@UNILEVERLIFE
สั่งซื้อผลิตภัณฑ โปรโมชั่น สมัครสมาชิก  
บทความความงามและสุขภาพ แชรประสบการณ 
ความงามและสุขภาพ สอบถามขอมูล

ไลนแอท

ไลนแอท

UNILEVER LIFE
ไลฟสไตลความงามและสุขภาพ

ยูทูบ แชนแนล

อินสตราแกรม

www.unileverlife.com

เว็บไซตหนึ่งเดียวที่รวมไวทั้งขอมูลธุรกิจและ
ผลิตภัณฑภายใตแบรนด ยูนิลีเวอร ไลฟ ไดแก 
• ขอมูลผลิตภัณฑ โปรโมชั่น ซื้อสินคาออนไลน 
 บทความเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ
• ขอมูลธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ คอนเทนตความ
 สำเร็จของ บิซิเนส พารตเนอร การสมัคร
 สมาชิก แผนรายได เครื่องมือสนับสนุน
 การทำธุรกิจ และนโยบายการทำธุรกิจ
•  ระบบเรียนรูออนไลนของ Unilever Life  
 Learning Studio 

www.unileverlifecyberoffice.com
เว็บไซตที่เสมือนสำนักงานสวนตัวของ บิซิเนส 
พารตเนอร สามารถเช็คคะแนนสวนตัวและ
คะแนนของทีมงาน คะแนนทองเที่ยว พรอม
ขอมูลสนับสนุนการทำธุรกิจ 
หมายเหตุ บิซิเนส พารตเนอร ดูรายละเอียด 

User Name และ Password ไดจากสำเนาใบสมัคร 
สมาชิก หรือโทร Call Center 0-2554-2455

เว็บไซต เว็บไซต

ชองทางสื่อสารใหม ยูนิลีเวอร ไลฟ 
เช่ือมตอทุกไลฟสไตลชีวิตเขากับชองทางส่ือสารใหมของ ยูนิลีเวอร ไลฟ 

ตอบโจทยทุกความตองการของคนรักสุขภาพและความงาม การชอปปงออนไลน 
รวมทั้ง เครื่องมือสนับสนุนการสรางธุรกิจออนไลนที่ออกแบบไดตามตองการ

เฟซบุค

UNILEVER LIFE BIZ
คอนเทนตธุรกิจที่นาสนใจ บทสัมภาษณนักธุรกิจ 
กิจกรรมไฮไลทที่สำคัญ พรอมชมคลาสธุรกิจ
ออนไลนและไลฟสดงานสัมมนาท่ีคุณไมควรพลาด

เทเลแกรม แชนแนล

แค็ตตาล็อก
ผลิตภัณฑ



TRANSFORMING
LIVES FOR LIFE
เปลี่ยนเพื่อทั้งชีวิต



ยูนิลีเวอร ไลฟ
บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
161 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

0-2554-2455

unileverlife.th@unilever.com

@unileverlife

@unileverlifebiz

www.unileverlife.com

www.unileverlifecyberoffice.com

Unilever Life

Unilever Life

Life Business Partner

190079
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